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No uso da atribuição conferida pela art. 147, inciso I, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público, apresento a Vossa Excelência Proposição com 

vistas a recomendar aos órgãos do Ministério Público brasileiro que atuam em 

procedimentos relacionados com a participação de crianças e adolescentes em 

ensaios, espetáculos públicos, certames e atividades afins a adoção de medidas 

destinadas a combater a exploração do trabalho infantil. 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva a justificativa e o texto sugerido por 

este Conselheiro, rogando a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis à 

tramitação desta Proposição, na forma do art. 147 e seguintes do RI/CNMP. 

Brasília/DF, 14 de março de 2023. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

ROGÉRIO MAGNUS VARELA GONÇALVES 
Conselheiro Nacional do Ministério Público 

Presidente da Comissão da Infância, Juventude e Educação 
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JUSTIFICATIVA 

 

A atuação firme, qualificada e sobretudo atenta do Ministério Público é fator 

decisivo para um adequado enfrentamento do grave problema da exploração do trabalho 

infantil que aflige a sociedade brasileira. Enquanto crianças e adolescentes são 

submetidos a condições degradantes de trabalho em indústrias clandestinas ou em outros 

locais de trabalho que não deixam margem de dúvida quanto ao seu enquadramento como 

grave ilícito, existe uma grande quantidade de pessoas em processo de desenvolvimento 

incluídas numa sistemática de trabalho que se confunde com o exercício do direito à livre 

manifestação artística, sobretudo em tempos de busca por atenção no ambiente digital.  

Essa temática foi inicialmente enfrentada pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público por meio da Recomendação CNMP nº 24, de 10 de março de 2014, que contém 

importantes orientações quanto à atuação dos órgãos do Ministério Público brasileiro em 

relação à participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e atividades 

afins. Passados mais de dez anos do I Encontro Nacional sobre Trabalho Infantil, ocorrido 

em Brasília, no dia 22 de agosto de 2012, cujas conclusões incluíram a sugestão de que o 

CNMP editasse ato recomendatório sobre o tema do trabalho artístico, chegou o momento 

de discutir a incorporação de novas diretrizes para uma melhor orientação dos órgãos do 

Ministério Público.  

As sugestões do I Encontro Nacional sobre Trabalho Infantil também levaram a 

discussões no âmbito deste Conselho que geraram a Resolução CNMP nº 105, de 10 de 

março de 2014, que dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público como 

órgão interveniente nos processos judiciais em que se requer autorização para trabalho de 

crianças e adolescentes menores de 16 anos, destacando em seu art. 1º o dever de “o 

Ministério Público zelar pela proteção do interesse superior da criança e do adolescente, 

de forma a garantir o direito fundamental ao não trabalho, adotando as medidas cabíveis 

para prevenção ou reversão de decisões judiciais concessivas, tais como pareceres, 

recursos e remédios constitucionais”.  

A proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal de 1988 

encontra-se densificada em nossa legislação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), pela Consolidação das Leis do Trabalho, no capítulo da proteção do trabalho do 

adolescente, pelo Marco Legal da Primeira Infância, pela Lei Henry Borel, dentre outras 

importantes normas nacionais e internacionais incorporadas ao nosso ordenamento 
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jurídico, a exemplo da Convenção nº 138/1973, da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que prevê exceções à proibição de emprego ou trabalho para fins de participação 

em representações artísticas, reconhecendo que a expressão do pensamento e de 

habilidades artísticas integra o rol de direitos fundamentais de crianças e adolescentes.  

Tal norma de direito internacional exige a intervenção da autoridade judicial 

para, após manifestação do Ministério Público, obrigatória por força do art. 204 do ECA, 

conceder ou negar a autorização para o exercício da atividade, tendo sempre por premissa 

que crianças e adolescentes com menos de dezesseis anos são titulares do direito 

fundamental ao não trabalho. Embora existam parâmetros genéricos, fixados no art. 149 

do ECA, a complexidade e a variedade dos casos demandaram a intervenção do Conselho 

Nacional de Justiça por meio da recente Recomendação nº 139, de 12 de dezembro de 

2022, que orienta magistrados e magistradas a observarem regras e práticas destinadas ao 

combate ao trabalho infantil, nos procedimentos pertinentes à expedição de alvarás para 

participação de crianças e adolescentes em ensaios, espetáculos públicos, certames e 

atividades afins.  

A proposição ora apresentada ao Plenário incorpora aspectos relacionados com 

a prévia concordância da criança ou do adolescente, a proteção dos dados pessoais, o 

resguardo da intervenção de órgãos fiscalizatórios e a prioridade dos procedimentos 

relacionados com a cessação de qualquer espécie de exploração ilegal de trabalho infantil, 

dentre outros pontos contemplados no recente ato do CNJ.  

Ela também atualiza as diretrizes da Recomendação CNMP atualmente em vigor 

para dispor sobre uma atuação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do 

Trabalho que priorize instrumentos aptos a uma resolução extrajudicial dos casos, além 

de adotar um fluxo contínuo e multidirecional entre os diferentes ramos e unidades do 

Ministério Público brasileiro, buscando uma atuação harmônica, convergente e 

complementar em prol da proteção da infância e da juventude, seja em ambientes de 

trabalho, seja nas hipóteses do art. 149 do ECA.  

Também prevê regime de cooperação entre os ramos, que pode abranger o 

compartilhamento de relatórios e outros documentos produzidos por órgãos de 

fiscalização, o intercâmbio de informações obtidas em procedimentos ministeriais, a 

realização de negociações conjuntas com pessoas físicas e jurídicas investigadas e a 

formação de litisconsórcio ativo em eventuais ações judiciais.  

Importante registrar a contribuição dada pelo Grupo de Trabalho instituído no 
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âmbito da CIJE pela Portaria CNMP-PRESI nº 23, de 3 de fevereiro de 2022, com o 

objetivo de elaborar projeto de fomento a uma atuação coordenada e efetiva na área de 

trabalho infantil em plataformas digitais, por parte dos ramos e unidades do Ministério 

Público brasileiro. Seus integrantes discutiram e revisaram todo o texto desta proposição 

e buscaram torná-la útil também ao enfrentamento do desafiador problema da cada vez 

mais recorrente manifestação de crianças e adolescentes no ambiente digital, não raro 

verdadeiras expressões de trabalho infantil artístico.  

Registro, por fim, que a proposição tem por objetivo principal viabilizar a adoção 

de práticas cooperativas e convergentes entre o Sistema de Justiça local e a rede de 

proteção, inclusive órgãos fiscalizatórios, e de medidas destinadas a combater a 

exploração do trabalho infantil, submetendo a presente proposta de Recomendação ao 

Egrégio Plenário para que delibere a respeito do tema, ressaltando sua importância para 

fortalecer a aprimorar o trabalho dos membros do Ministério Público brasileiro nessa 

relevante área. 

Brasília/DF, 14 de março de 2023. 

 

(Documento assinado digitalmente) 
ROGÉRIO MAGNUS VARELA GONÇALVES 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
Presidente da Comissão da Infância, Juventude e Educação 
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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO Nº    , DE __ DE _______ DE 2023 
 

Recomenda aos órgãos do Ministério Público 
brasileiro que atuam em procedimentos 
relacionados com a participação de crianças 
e adolescentes em ensaios, espetáculos 
públicos, certames e atividades afins a 
adoção de medidas destinadas a combater a 
exploração do trabalho infantil. 

 
 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 

exercício das atribuições conferidas pelo art. 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição 

Federal, e com fundamento   nos arts. 147 e seguintes do seu Regimento Interno, em 

conformidade com a decisão plenária proferida na ___ sessão Ordinária, realizada em 

_________, nos autos da Proposição nº ______; 

Considerando que o Brasil ratificou a Convenção 138/1973 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que no art. 8º, item 1, estabelece que “a autoridade 

competente, após consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores 

interessadas, se as houver, pode, mediante licenças concedidas em casos individuais, 

permitir exceções à proibição de emprego ou trabalho disposto no artigo 2º desta 

Convenção, para fins tais como participação em representações artísticas”;  

Considerando que, por questões de hermenêutica constitucional e dos 

princípios interpretativos da unidade, proporcionalidade e ponderação, dentre outros, 

a norma proibitiva do trabalho precoce contida no art. 7°, XXXIII, da CF 1988 não 

pode impedir, por completo, o exercício do direito fundamental relativo à liberdade 

de manifestação artística, quando este se sobressair no bojo de uma relação de 

trabalho;  

Considerando a necessidade de harmonização entre a proibição geral do 

trabalho infantil e a permissão excepcional e protegida, individual e autorizada, de 

prática de labor em sede de manifestação artística, mediante a fixação de parâmetros 

protetivos mínimos a serem observados como decorrência dos princípios 

constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, seja na fixação de 

atividades permitidas, seja na definição de condições de trabalho;  

Considerando que o art. 1º da Resolução CNMP nº 105, de 10 de março de 

2014, ao dispor sobre a atuação dos membros do Ministério Público como órgão 

interveniente nos processos judiciais em que se requer autorização para trabalho de 
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crianças e adolescentes menores de 16 anos, fixa o dever de “zelar pela proteção do 

interesse superior da criança e do adolescente, de forma a garantir o direito 

fundamental ao não trabalho, adotando as medidas cabíveis para prevenção ou 

reversão de decisões judiciais concessivas, tais como pareceres, recursos e remédios 

constitucionais”.  

Considerando que o art. 8°, item 2, da Convenção n. 138 condiciona a 

permissão excepcional de trabalho infantil artístico à fixação de condições especiais 

e protetivas de trabalho;  

Considerando o Princípio n. 9 da Declaração dos Direitos da Criança, 

adotada pela Assembleia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959, que dispõe 

não ser “permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; de 

nenhuma forma será levada ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer 

ocupação ou emprego que lhe prejudique a saúde ou a educação ou que interfira em 

seu desenvolvimento físico, mental ou moral”;  

Considerando o teor do art. 149 do ECA, referente à expedição de portarias 

e alvarás judiciais afetos à participação de crianças ou adolescentes em espetáculos 

públicos, ensaios e certames;  

Considerando a necessidade de emprestar efetividade aos objetivos de 

desenvolvimento sustentável previstos na Agenda 2030 da ONU, o que abrange a 

“eliminação das piores formas de trabalho infantil” (item 8.7);  

Considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tem 

por missão fortalecer, fiscalizar e aprimorar o Ministério Público, zelando pela 

unidade e pela autonomia funcional e administrativa, para uma atuação sustentável e 

socialmente efetiva, RESOLVE:  

Art. 1° Esta norma recomenda aos órgãos do Ministério Público brasileiro 

que atuam em procedimentos relacionados com a participação de crianças e 

adolescentes em ensaios, espetáculos públicos, certames e atividades afins a adoção 

de práticas cooperativas e convergentes entre o Sistema de Justiça local e a rede de 

proteção, e de medidas destinadas a combater a exploração do trabalho infantil.   

Art. 2º Ao se manifestar em pedidos para a participação de crianças e 

adolescentes em espetáculos públicos, ensaios e certames, previstos no art. 149 do 

ECA, o órgão do Ministério Público Estadual que atuar no procedimento respectivo 

deve atentar para a prévia e imprescindível concordância da criança ou do(a) 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

RECOMENDAÇÃO Nº __, DE __   DE ______________ DE 2023   

adolescente e para a autorização e o acompanhamento permanente dos pais e/ou 

responsáveis, inclusive com a efetiva verificação da compatibilidade entre o tempo 

de ensaio, os intervalos e as pausas com a regular frequência escolar, além da cautela 

de resguardar, sempre, o exercício regular da fiscalização administrativa pelos órgãos 

competentes.  

§ 1º Sempre que o membro do Ministério Público Estadual averiguar a 

existência de interesse econômico subjacente à atividade artística da criança e do 

adolescente, deverá providenciar o compartilhamento das informações com o 

Ministério Público do Trabalho, sem prejuízo da expedição de ofícios judiciais aos 

demais órgãos de fiscalização competentes, a exemplo do Ministério do Trabalho e 

Emprego e do Conselho Tutelar.  

§ 2º Nos casos do parágrafo anterior, o membro do Ministério Público 

Estadual deverá atentar para a presença dos seguintes parâmetros mínimos de 

proteção:  

I - imprescindibilidade da contratação, de modo que aquela específica obra 

artística não possa, objetivamente, ser representada por maior de 16 anos;  

II - observância do princípio do interesse superior da criança ou do(a) 

adolescente, de modo que o trabalho propicie, de fato, o desenvolvimento de suas 

potencialidades artísticas;  

III - prévia concordância da criança ou do(a) adolescente;  

IV - impossibilidade de trabalho em caso de prejuízos ao desenvolvimento 

biopsicossocial da criança ou do(a) adolescente, devidamente aferido em laudo 

médico psicológico;  

V - matrícula, frequência e bom aproveitamento escolares, além de reforço 

escolar, em caso de mau desempenho;  

VI - compatibilidade entre o horário escolar e o trabalho artístico, 

resguardados os direitos de repouso, lazer e alimentação, dentre outros;  

VII - garantia de assistência médica, odontológica e psicológica;  

VIII - proibição de labor a menores de 18 anos em locais e serviços 

perigosos, noturnos, insalubres, penosos, prejudiciais à saúde, à segurança e à moral, 

nos termos da Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), e em lugares 

que inviabilizem ou dificultem a frequência à escola;  
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IX - depósito, em caderneta de poupança, do percentual mínimo de 50% 

(cinquenta por cento) incidente sobre a remuneração devida;  

X - jornada e carga horária semanal máximas de trabalho, com intervalos de 

descanso e alimentação, compatíveis com o desenvolvimento biopsicossocial da 

criança ou do(a) adolescente;  

XI - prévia autorização e acompanhamento dos pais e/ou responsáveis, ou de 

quem os represente, durante toda a prestação do serviço; e  

XII - garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários quando presentes, 

na relação de trabalho, os requisitos dos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do 

Trabalho.  

§ 3º A prévia concordância da criança ou do(a) adolescente em participar de 

espetáculos públicos, ensaios e certames deverá ser aferida diretamente pela 

autoridade judiciária ou pela equipe técnica da Vara da Infância, observada a 

especificidade de sua idade, maturidade, bem como as diferentes formas de expressão 

infantil.  

§ 4º Sempre que a atividade de crianças e adolescentes inclua tratamento de 

dados pessoais, o órgão do Ministério Público deverá zelar pelo cumprimento integral 

dos comandos constantes no art. 14 da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais – LGPD).  

§ 5º A garantia de assistência médica, odontológica e psicológica deve 

incluir o fornecimento periódico ao juízo de laudos e pareceres técnicos que 

demonstrem a adequação da atividade realizada e a ausência de dano ao 

desenvolvimento biopsicossocial da criança ou do(a) adolescente.  

§ 6º Quando se tratar de atividade exercida de forma continuada, o órgão do 

Ministério Público deverá propor a necessidade de renovação periódica da 

autorização e, se a atividade for exercida por criança, condicionar sua nova 

manifestação à juntada de parecer emitido por médico pediatra.  

Art. 3º Quando existir interesse econômico subjacente à atividade artística 

da criança e do(a) adolescente, as unidades do Ministério Público Estadual e do 

Ministério Público do Trabalho devem priorizar a atuação em regime de cooperação 

e a adoção de instrumentos que viabilizem a resolução extrajudicial do caso.  
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Parágrafo único. O regime de cooperação entre os ramos do Ministério 

Público deve ocorrer por meio das seguintes estratégias, dentre outras que se 

revelarem adequadas ao enfrentamento dos casos:  

I - compartilhamento de relatórios e outros documentos produzidos por 

órgãos de fiscalização dando conta da violação de normas de proteção ao trabalhador 

ou de normas de proteção à criança e ao adolescente;  

II - intercâmbio de informações obtidas no âmbito de procedimentos 

ministeriais sobre o descumprimento dos parâmetros mínimos de proteção fixados 

pela autoridade judicial;  

III - negociações conjuntas para pactuar ajustamento de conduta e/ou 

compensação por danos a direitos e a interesses individuais, coletivos ou sociais; e  

IV - formação de litisconsórcio ativo em eventuais ações judiciais.  

Art. 4º Quando se tratar de manifestação artística veiculada no ambiente 

digital, o órgão do Ministério Público deve atentar para eventual omissão no 

cumprimento dos deveres de cuidado por parte das empresas provedoras dos serviços 

de internet e adotar as medidas extrajudiciais e/ou judiciais necessárias à imediata 

remoção de conteúdo que viole direitos de crianças e a adolescentes, sem prejuízo da 

rigorosa responsabilização dos agentes econômicos que descumpram dever de 

cuidado ou mantenham o conteúdo disponível mesmo depois de cientificados da 

tramitação do procedimento ministerial.  

Art. 5º O órgão do Ministério Público deve zelar pela tramitação prioritária 

dos procedimentos ministeriais e das ações judiciais que tenham como objeto a 

cessação de qualquer espécie de exploração ilegal de trabalho infantil, bem como dos 

que versem sobre as responsabilizações trabalhista, cível, administrativa ou criminal 

relativas a tal ilícito.  

Art. 6º Fica revogada a Recomendação CNMP nº 24, de 10 de março de 

2014.  

Art. 7º Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação.  

Brasília-DF, __ de ________de 2023. 

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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